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INTRODUÇÃO: 

O desenvolvimento infantil inicia-se ainda na vida intrauterina e é o responsável pela capacidade do 

indivíduo em realizar funções cada vez mais complexas ao longo da vida. Este consiste no 

aprimoramento de diversos fatores, tais como: crescimento físico, aprimoramento da capacidade motora 

e neurológica, maturação dos aspectos sexuais, além da construção de habilidades relacionadas ao 

comportamento social, cognitivo e afetivo. Para fins didáticos, este desenvolvimento foi dividido em 

fases, conhecidas como marcos de desenvolvimento. 

Atualmente esses marcos de desenvolvimento estão preconizados na Caderneta de Atenção Básica de 

2002 da Saúde da Criança, divididas em: período pré-natal, período neonatal, primeira infância ou 

lactente, segunda infância ou pré-escolar, escolar e adolescente. O acompanhamento periódico de cada 

fase permite uma avaliação quantitativa e qualitativa dos processos de desenvolvimento, bem como um 

olhar atencioso sobre as possíveis alterações presentes. 

No universo da Pediatria existem diversas ferramentas padronizadas que podem ser utilizadas como 

métodos de avaliação do desenvolvimento infantil, como o Teste de Denver II, que avalia a execução de 

atividades sociais, do motor grosso, de linguagem e do motor fino-adaptativo em um intervalo de idade 

de 0 a 6 anos. Importante ressaltar que este teste é considerado de triagem e não diagnóstico, sendo 

utilizado como critério avaliativo das condições de desenvolvimento e permitindo estratégias de 

intervenção, caso necessário. 

Nem todas as alterações percebidas na rotina são necessariamente, indicativos de patologias ou atrasos 

no desenvolvimento: isto ocorre em função de o desenvolvimento sofrer influência de diversos fatores, 

tais como herança genética, ambiente familiar, estímulos sociais, cultura, alimentação, dentre outros.  



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

Em dezembro de 2019 surgiram os primeiros registros de uma nova doença, que impactaria o 

desenvolvimento da vida humana em escala mundial. A infecção pelo vírus SARS-coV-2 na cidade 

Wuhan, capital da província da China. Com características sintomáticas sistêmicas e de rápida evolução, 

espalhou-se de forma abrupta, a ponto de tornar-se a primeira pandemia do século XXI. Com a rápida 

disseminação, inúmeros infectados e a falta de um tratamento eficaz, foram adotadas medidas protetivas 

de distanciamento e isolamento social. 

Além do exorbitante número de mortos, a pandemia e a mudança brusca de rotina trouxeram uma 

instabilidade econômica e social significativa. Esses impactos foram sentidos de uma forma profunda 

pelas crianças nascidas durante ou um pouco antes desse período. Embora a literatura aponte que essa 

geração representa apenas 5% da incidência total de infectados com tendência a serem assintomáticos 

ou desenvolverem sintomas leves e moderados, estes não estão isentos de déficits na evolução de seu 

desenvolvimento neurológico. 

Após quase dois anos vivendo de acordo com as medidas de isolamento, o acesso à educação, 

socialização, serviços de saúde, nutrição e até às campanhas de imunização diminuíram, prejudicando 

de forma direta e indireta fatores intrínsecos e extrínsecos à saúde e ao bem-estar humanos. Sendo o 

desenvolvimento infantil analisado com base nesses fatores, faz-se necessária a avaliação do impacto 

e possíveis déficits também na saúde infantil. 

Portando, é de grande interesse para a comunidade científica da área da saúde compreender e 

aprofundar o conhecimento dos impactos que as medidas de isolamento social ao longo da pandemia 

da COVID19 tiveram sobre o desenvolvimento infantil. Desta forma, pode-se estabelecer medidas que 

consigam manejar os déficits causados durante este período. 

METODOLOGIA: 

Após assinatura do termo de consentimento pelo responsável pela criança e preenchimento de 

questionário para identificação de dados socioeconômicos e hábitos de vida durante o período de 

isolamento e no momento atual, foi aplicado o teste de DENVER II em crianças com a faixa etária entre 

24 e 72 meses de creches/escolas da rede pública da cidade de Piracicaba. As avaliações foram 

realizadas pelos pesquisadores no ambiente escolar que a criança frequenta. As crianças com atrasos 

significativos de desenvolvimento são referenciadas para avaliação médica específica com o Pediatra 

da Unidade Básica de Saúde de referência. Os dados obtidos nas análises são classificados de acordo 

com os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para avaliação do desenvolvimento infantil (normal, 

anormal, suspeito, impossível de testar), dentro de cada grande área do desenvolvimento (motora 

grossa, motora fina, linguagem e social-afetivo). Os dados obtidos são comparados com o que é 

preconizado pela literatura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Do total de 3.336 formulários eletrônicos enviados, 1.763 responsáveis responderam ao questionário, 

afirmando terem sido suficientes as informações a respeito do estudo “Avaliação do Impacto do 
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Isolamento Social durante a Pandemia de COVID19 no Desenvolvimento Infantil em pré-escolares da 

Rede Pública de Ensino de Piracicaba”.  

Os dados coletados mostram que durante a pandemia as famílias de 64,3% das crianças participantes 

da pesquisa apresentaram diminuição na renda familiar, enquanto 31,1% não tiveram a renda impactada 

significativamente pela pandemia. Apenas 4,6% afirma que houve um aumento na renda familiar. 

Já no período anterior à pandemia, o Brasil já apresentava um baixo crescimento econômico com taxa 

de desemprego de 11,9% no final de 2019. Desde a chegada da pandemia e, com ela, da implantação 

do isolamento social, os impactos negativos na renda das famílias brasileiras foram acompanhados pela 

paralisação de atividades produtivas, redução de investimentos e aumento no desemprego (para 13,5%) 

em 2020. 

Como forma de contenção da propagação do novo Sars-Cov-2, foram adotadas medidas como o 

isolamento social, que consistia que apenas que atividades consideradas essenciais permanecessem 

no modelo presencial, forçando uma migração do modelo presencial para o modelo remoto nas mais 

diversas atividades. Dentre elas, o ensino escolar, ou seja, os pais e/ou responsáveis deveriam assumir 

o papel educacional em todas as esferas da vida da criança, no momento de isolamento social. 

Ainda, segundo a devolutiva dos questionários, é possível observar que 71% das crianças da rede 

pública de ensino em fase pré-escolar não tiveram aulas online, e que apenas 5,9% tiveram aula online 

todos os dias. Cerca de 23% das crianças entrevistadas tiveram aulas online de uma a três vezes na 

semana, no período da pandemia. 

Sabe-se que o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida é de extrema importância, já 

que nesta fase ocorrem as mudanças mais significativas do organismo, estando mais sujeito aos 

agravos. Além disso, dados da literatura apontam que crianças abaixo de cinco anos de países em 

desenvolvimento tendem a não alcançarem o seu potencial de desenvolvimento cognitivo devido à 

pobreza, nutrição e saúde deficitárias, além da falta de cuidados e estimulação adequados. 

Dentre os diversos fatores que são capazes de impactar no desenvolvimento infantil, sabe-se que a 

interação social, sobretudo com outras crianças, é capaz de estimular diversas áreas. Por meio do 

questionário socioeconômico observamos que 65,7% das famílias possuem apenas uma criança de até 

11 anos incompletos em sua moradia, 27,3% possuem duas crianças nesta mesma faixa etária, 

enquanto a somatória das porcentagens correspondes a três crianças ou mais representa 7%.  

Considerando que os primeiros anos são cruciais para o desenvolvimento motor, em função do 

processo de maturação neurológica associado à exploração e adaptação do meio, avaliamos também 

os estímulos sobre a prática de atividade física durante o isolamento. Segundo o questionário, 18,5% 

afirmou que praticava atividade uma vez na semana, 22,6% praticou atividade de 2 a 3 vezes por 

semana, 12,3% afirma ter praticado atividade de 4 a 5 vezes por semana, 10,7% praticou 5 ou mais 

vezes por semana, enquanto o maior percentual, 36% afirma que continuou sem a prática de 

atividades físicas semanalmente. 
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CONCLUSÕES: 

 É possível concluir que o isolamento social, importante durante o período de alta do contágio 

pelo novo Sars-Cov-2, afetou de formas direta e indireta o desenvolvimento Infantil em pré-escolares da 

Rede Pública de Ensino de Piracicaba. Nota-se que a pandemia da COVID19 evidenciou a falta de 

estrutura da rede de ensino pública, bem como das famílias para a manutenção de estímulos que sejam 

capazes de proporcionar um desenvolvimento adequado para as crianças nessa fase inicial da vida.  

BIBLIOGRAFIA 

BASTOS, TBBF.; SOUSA, T. de O.; TORRES, AKL.; CARDOSO, HA.; SANTOS, AL dos.; NASCIMENTO, CEM 

do.; SOARES, FA de F.. O impacto de uma era pandêmica e o isolamento social na saúde mental: uma 

revisão da literatura. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.], v. 10, n. 1, pág. e41910111905, 2021. DOI: 

10.33448 / rsd-v10i1.11905. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11905.  

Braga AKP; Rodovalho JC; Formiga CKMR. Evolução do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor 

de crianças pré-escolares de zero a dois anos do município de Goiânia (GO). Rev Bras Cresc e Desenv Hum 

2011; 21(2): 230-239 Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: 

orientações para implementação. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 4.  

Zeppone SC, Volpon LC, Del Ciampo LA. Monitoramento do desenvolvimento infantil realizado no Brasil. 

Reverendo Paul Pediatr. 2012;30(4):594-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-05822012000400019.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da 

criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil / Ministério da Saúde 100 p. (Série 

Cadernos de Atenção Básica; n. 11) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN 85-334-0509-X 1. Saúde infantil. 

2. Desenvolvimento infantil 1. Brasil. Ministério da Saúde. II. Brasil. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. III. Título. IV. Série - Secretaria de Políticas de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.  

Braveman P, Gottlieb L. Os determinantes sociais da saúde: é hora de considerar as causas das causas. 

Relatórios de saúde pública. 2014; 129 (1_supl2): 19-31. doi: 10.1177 / 00333549141291S206.  

Carvalho, Werther Brunow de et al. Expert recommendations for the care of newborns of mothers with COVID-

19. Clinics [online]. 2020, v. 75 e1932. Available from: . Epub 15 May 2020. ISSN 1980-5322. 

https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e1932.  

DAVID, B. Fazendo a diferença: indicadores para melhorar a saúde ambiental das crianças, Organização 

Mundial da Saúde, Genebra (2003) , pp. 1 – 2. JULLIEN S. Screening for autistic spectrum disorder in early 

childhood. BMC Pediatr. 2021 Sep 8;21(Suppl 1):349. doi: 10.1186/s12887-021-02700-5. PMID: 34496788; 

PMCID: PMC8424796.  

Moraes, Márcia Wanderley de et al. Denver II: evaluation of the development of children treated in the 

outpatient clinic of Project Einstein in the Community of Paraisópolis. Einstein (São Paulo) [online]. 2010, v. 

8, n. 2, pp. 149-153. Available from:. ISSN 2317-6385. https://doi.org/10.1590/S1679-45082010AO1620. 

Perlroth NH, Castelo Branco CW. Current knowledge of environmental exposure in children during the 

sensitive developmental periods. J Pediatr (Rio J). 2017 Jan-Feb;93(1):17-27. doi: 10.1016/j.jped.2016.07.002. 

Epub 2016 Nov 4. PMID: 27821252.  

ROCHA, CARLA CECÍLIA et al. O perfil da população infantil com suspeita de diagnóstico de transtorno do 

espectro autista atendida por um Centro Especializado em Reabilitação de uma cidade do Sul do Brasil. 

https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e1932
https://doi.org/10.1590/S1679-45082010AO1620


 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

Physis: Revista de Saúde Coletiva [online]. v. 29, n. 04 e290412. Disponível em:. ISSN 1809-4481. 

https://doi.org/10.1590/S0103- 73312019290412.  

Yamamoto, Lidia et al. SARS-CoV-2 infections with emphasis on pediatric patients: a narrative review. Revista 

do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo [online]. 2020, v. 62. ISSN 1678-9946. 

https://doi.org/10.1590/S1678-9946202062065.  

CARDOSO, Débora Freire et. al. PANDEMIA DE COVID-19 E FAMÍLIAS: IMPACTOS DA CRISE E DA RENDA 

BÁSICA EMERGENCIAL. Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 28 | 2021. Disponível em: 

http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10796.  

Grantham MS, Cheung Y, Cueto S, Glewwe P, Richter L, Strupp B. Developmental potential in the first 5 years 

for children in developing countries. Lancet 2007. 369: 60-70.  

https://doi.org/10.1590/S1678-9946202062065
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10796

